
 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 0 
 

 
 
 

 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

ประจำปการศึกษา 2562 
(สิงหาคม 2562– กรกฏาคม 2563) 

 
 

หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา  

(ประสงคใบประกอบวิชาชีพ) 
มหาวทิยาลยัเวสเทิรน  

 
 
 
 
 
 





 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 2 
 

คำนำ 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในเสร็จเรียบรอยแลว  จึงนำเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
              คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ดร.นิพฐิพนธ สนิทเหลือ   (ประธานกรรมการ) 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ     (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
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สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลท่ัวไป 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนหลักสูตร
หนึ ่งซึ ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ไดรับอนุมัติใหเปดสอน
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดรับการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2551 และมีจำนวนอาจารยประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 
10 คน จำแนก ดังน้ี มี วุฒิปริญญาเอก 10 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 3 คน และวุฒิปริญญา
เอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 6 คน ท้ังน้ีหลักสูตรมีนิสิตจำนวน 105 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 
42 คน  

ปณิธาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  มีความมุงม่ันในการท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาการ เนนงานวิจัย สงเสริมคุณธรรม และความเปนผูนำ โดยสรางคลังแหงขุมปญญาท่ีจะ
พัฒนาบุคคลใหเปนมหาบัณฑิตท่ีเปนปญญาชน มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เพ่ือนำไปสูการพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และ
มนุษยชาติในท่ีสุด ดวยอุดมการณแหงความรวมมือยิ่งกวาการแขงขัน 

วิสัยทัศน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรู
ท่ีชัดเจนและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สนองตอบความตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการ
ทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ำนำยุคควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เปน
ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 52.21/11=4.75 4.75 4.75 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 20 
10.90/42x100=30 
10.90/40x5=3.24 

3.24 3.24 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.00 4.00 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+4.17+5/3=4.72 4.72 4.72 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 40 
3/3x100=100 
100/60x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 60 
2/3x100=6.66 

6.66/80x5=4.17 
4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 20 
1.6/3x100=53.33 

53.33/40x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.24 4.24 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร    

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 รอยละ 100 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.24 4.24 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 3 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4.00 4.00 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.98 3.98 
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หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ประสงคใบประกอบวิชาชีพ)  ปการศึกษา2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ภาพรวม 
จุดเดน 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารยประจำหลกัสตูรมีศักยภาพสงูทั้งคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหนง
ทางวิชาการ และผลงานตีพิมพเผยแพร 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ TCI1,TCI2 หรือมีการนำเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติ 

2. ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการทำวิทยานิพนธและสารนิพนธที่จะทำใหนิสิตสำเร็จได
ตามแผนการเรียน 
องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

1. คณาจารยมีคุณสมบัติสูงกวาเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกำกับติดตามการตีพิมพเผยแพรของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑปจจุบันของ ก.พ.อ. อยางตอเน่ือง 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

1. คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ TCI1,TCI2 หรือมีการนำเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติ 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการรบัสมัคร และการเตรียมความพรอมตลอดจนดูแล และใหคำปรึกษาในการ
ทำวิทยานิพนธ และสารนิพนธ ใหนิสิตจนทำใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามแผนที่กำหนด 

2. ควรมีการประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลาย รวมทั้งมีการสรางความเช่ือมโยงในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท เพื่อใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันเขาศึกษาตอเพิ่มข้ึน 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร และประจำหลักสูตรมีศักยภาพสูงโดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมี
ตำแหนงทางวิชาการตลอดจนมีผลงานที่ตีพิมพเผยแพรในสัดสวนที่สูง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนำผลงานวิจัยไปนำเสนอหรือตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
หลากหลาย และมีคาระดับคะแนนที่สูงข้ึน 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน 

1. หลักสูตรมีความทันสมัยตอบสนองความตองการของสถานประกอบการและสอดคลองกับแผนพัฒนา
ประเทศ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีความกาวหนาและทันสมัยอยางตอเน่ือง 
2. กำหนดผลลัพธการเรียนรูในแตละรายวิชาเพื่อพัฒนานิสิตในการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
3. ควรเชิญวิทยากรที่มีประสบการณจากภายนอกมาเสริมสรางความรูและประสบการณจริงใหกบันิสิต

มากย่ิงข้ึน 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรจัดคลินิกวิจัยเพื่อใหนิสิตสืบคนขอมูลตลอดจนแหลงตีพิมพเผยแพรเพื่อใหนิสิตสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนดและมีผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีระดับคาคะแนนที่สูงข้ึน 

2. ควรมีการเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการสืบคนขอมูลวิจัยกับเครือขายวิจัยตางสถาบันที่เพิ่มข้ึน 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ดร.นิพิฐพนธ สนิทเหลือ 
2. ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ  
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ   

2 บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป (ปริญญาโท, 
ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสำเรจ็การศึกษาใน
ระดับปรญิญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย 

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ

สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน 

(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

(มี 1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 9 
 

ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลยั (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

2559  28 28 18 12 
2560   32 32 8 
2561    42 37 
2562     48 
รวม  28 60 92 105 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิต
ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ี
ยังไมสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 
2559 2560 2561 2562 

2559 28 0 0 10 16 16 12 57.14 42.86 

2560 32   จาก 0/
เปน 1 

24 24 8 75.00 25.00 

2561 42   0 2 2 37 4.76 95.24 

2562 48    0 0 48 0.00 100.00 

รวม 150 0 0 11 42 42 105 28.00 72.00 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2561 
ลำดับที ่ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลรวมคา

คะแนน 
จำนวนคน

ที่ตอบ 
คาเฉลี่ย 

1 (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 51.00 11 4.64 
(2)ดานความรู 53.00 11 4.82 
(3)ดานทักษะทางปญญา 51.00 11 4.64 
(4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 52.00 11 4.73 
(5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 51.76 11 4.71 
(6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 54.50 11 4.96 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 52.21 11 4.75 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 11 
3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 11 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 20) 100 

 
การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวม 
ถวง

น้ำหนัก 
1. บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 25 2.50 
2. บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20 42 8.40 
3.1บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  0.40 - - 
3.2 บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.40 - - 

3.3 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
4.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 2 0.60 - - 
5.1บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.80 - - 

5.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80 - - 
6.1 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฎในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - 

6.2 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
7. งานสร างสรรค ท ี ่ม ีการเผยแพร ส ู สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง หร ือผ านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.20 - - 

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - 

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60 - - 
10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - 
11. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - 
12. ผลรวมถวงน้ำหนัก 10.90 
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ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวม 
ถวง

น้ำหนัก 
13. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 42 
14. รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
หลักสูตร 

25.95 

15. แปลงคาคะแนนที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ไดเทากับ 3.24 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของนิสิตท่ีตีพิมพเผยแพรของนิสิตระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2562 

ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

1 ชญาณิศา สุวรรณ ข การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการบริหารศูนย
และผูปกครองในการ
บริหารของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตำยลทา
แร อำเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

2 นุชนาฎ พรหมทอง ข การใชภาวะผูเริ่มการใช
ภาษาอังกฤษแกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
ความเปนเลิศ 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

3 ปภัทรสร แกวประดับ ก การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน
ขนาดกลางในกลุม
เครือขายที่ 7 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

4 กมลทิพย บุญเวน ข การบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในกลุม
สถานศึกษาเมืองเล
กาวหนา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

5 จินตนา วันฤกษ ก ความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษา
ตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัด

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู

6-7 มิ.ย. 63 0.20 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

6 นายเฉลิมชัย วงษโพธ์ิ ข ความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอการ
บริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบานเขาใหญ 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 3  

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

6-7 มิ.ย. 63 0.20 

7 ญาธิป เทศศิร ิ ข ความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการดำ
เนิงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนผูรู ญสส.80 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-7 มิ.ย. 63 0.20 

8 นายณัฐพล ข ันธป
ราบ 

ก ความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครู
ที่มีตอการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา กลุมดอย
อางขาง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-7 มิ.ย. 63 0.20 

9 นายธนพจน สายพวง
เพชรโชติ 

ข การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอการบรหิารงาน
วิชาการในเครือขาย
โรงเรียนบานขามหนอง
โดน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-7 มิ.ย. 63 0.20 

10 นายนภดล เกิดชวง ก ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการบริหาร
งานกับขวัญการ
ปฏิบัติงานของครูปฎิบัติ
หนาที่สอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
นครสวรรค สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-7 มิ.ย. 63 0.20 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 (นครสวรรค-
อุทัยธานี) 

11 นรีกานต บุญราศร ี ข การบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนในสถานศึกษา
ภาครัฐ สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-7 มิ.ย. 63 0.20 

12 นางสาวนุชสรินทร 
จันทรมณี 

ก ความพึงพอใจของครูใน
การบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-7 มิ.ย. 63 0.20 

13 วณัศนันทร เอ้ือประชา ข การศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอภาวะผูนำเชิง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผผูบริหาร
สถานศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-7 มิ.ย. 63 0.20 

14 วัชรกร สุรินทร ข การศึกษาบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ในคตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในกลุมดอย
กองมู จังหวัด
แมฮองสอน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-7 มิ.ย. 63 0.20 

15 นายวิทยา ยางกลาง ก สภาพและปญหาการ
บริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-7 มิ.ย. 63 0.20 

16 หทัยชนก ราชบรรเทา ก การศึกษาสภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐใน
จังหวัดลพบุรี 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู

6-7 มิ.ย. 63 0.20 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

17 นางพิทยา อินทุรัตน ข การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
วัดพะวา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

18 นางวรลักษณ เจียม
พิจิตรกุล 

ข การศึกษาความตองการ
ฝกอบรมผานเครือขาย
ของครู สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

19 นางสาวนุจรินทร พงศศิ
ริวรรณ 

ข ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองแพร 
จังหวัดแพร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

20 นางสมบูรณ เกล้ียง
พรอม 

ข การมีสวนรวมของ
ผูปกครองดานวิชาการ
โรงเรียนบานนานวล 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 2 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

21 นางสาวเยาวรัตน 
ปญญติโย 

ข การพัฒนาสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองจับเตา สังกัด
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย 
อำเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

22 นายฉลาด ศรีธนานันท ข ความพึงพอใขของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาตองาน
ประชาสัมพันธของ
โรงเรียนอุภัยภาดา
วิทยาลัย จังหวัด
สุพรรณบุร ี

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

23 นายธงชัย บุญธรรม ก การบริหารแบบมีสวน
รวมของผูบริหาร
เครือขายที่ 4 กลุม
โรงเรียนไทรโยค-ล่ินถิ่น 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

24 นางสาวปรียาภรณ 
กล่ินประทุม 

ข บทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนในการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของ
ผูเรียน โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

25 นางสาวรอชหนะ กามา ข การศึกษาการ
ดำเนินงานนิเทศ
การศึกษาภายใน
โรงเรียนในอำเภอปะนา
เระ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี 
เขต 1 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

26 นายอนุพันธ เขตบุญ
พรอม 

ข ภาวะผูนำการ
เปล่ียนแปลงและการ
นิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของผูบริหาร
และครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

27 นายเอกชัย จันทร
ทอง 

ก การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลปาพะยอม สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 1 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

28 นางสาวนัยนา ปอง
เปน 

ก ความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กใน
อำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

29 นางสาวมัลลวีร ดอก
แกว 

ข ทักษะภาวะผูนำใน
ศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาใน
เครือขายทาตูม สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 2 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

30 นายวิทยา ทิศหลา ก การศึกษาปจจัยที่เอ้ือตอ
ความสำเร็จในการ
พัฒนาคุณธรรมของ
โรงเรียนกลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาผาเทพ
พนม สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

31 นายสมพงษ หอม
นาน 

ก การบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาโรงเรียนบาน
แมขีด สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

32 นายสมพงษ ดอกแกว ก การบริหารจัดการแหลง
เรียนรูของกลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาขาม สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

33 นางสาวเพ็ญศรี เปน
กล 

ข สาเหตุการออกกลางคัน
ของนิสิตที่มากับศูนย
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย อำเภอเมือง
แมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

34 นายธีระวัฒน ยานะ
จิตร 

ก การศึกษาภาวะผูนำการ
เปล่ียนแปลงตาม
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.
2561-2580) ของ

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

7-8 ธ.ค. 62 0.20 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

ผูบริหารสถานศึกษา ใน
ศูนยเครือขายพัฒนา
คณุภาพการศึกษา สันส
ลีศรีเวียง สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 

ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

35 นายปณณวัชญ พชรอ
มรรัตน 

ข ความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของผูบริหาร
การศึกษากับการ
บริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษากลุม
เครือขายสถานศึกษา
เมืองปอนแมก๊ิ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

36 นายจตุรงค พรหมสุข ก การบริหารแบบมีสวน
รวมของผูบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพสาม
จังหวัดชายแดนใต 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

37 นายกฤษกร ภมร
ศิลปน 

ก การศึกษาการ
บริหารงานกิจการ
นักเรียนของโรงเรียน
ไชยปราการ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

38 นางสาวอัจฉราภรณ 
สิริจินดาวรรณ 

ก สภาพการบริหารงาม
บุคคลของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา
ศนูยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาตอน ศูนย
ที่ 1 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 3 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

39 นายภูษิต อยู
ประจักษ 

ก การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาตอน 1 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

7-8 ธ.ค. 62 0.20 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 23 
 

ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 

ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

40 นางสาวนิภาพร 
ปุดหนอย 

ก สถาพที่พึงประสงคของ
การบริหารโรงเรียนเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ทางคุณธรรม จรยิธรรม
ของนักเรียนพักนอก
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

41 นางสาวกัญณิชานันท 
ธัญเรืองชัยกุล 

ก ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนกับการศึกษายุค 
Thailand 4.0 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

42 นายตระกูล พรสิน
โลก 

ก การบริหารงานวิชาการ
ตามประเทศไทย 4.0 
ของโรงเรียนเครือขาย
ไตรมิตร สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.20 

43 นางพิทยา อินทุรัตน ข การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

44 นางวรลักษณ เจียม
พิจิตรกุล 

ข การฝกอบรมผาน
เครือขาย 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

45 นางสาวนุจรินทร 
พงศศิริวรรณ 

ข ผูบริหารสถานศึกษา
สำหรับศตวรรณที่ 21 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

46 นางสมบูรณ เกล้ียง
พรอม 

ข การบริหารงานวิชาการ การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

47 น า ง ส า ว เ ย า ว ร ั ต น  
ปญญติโย 

ข ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
การศ ึ กษาในย ุค ไทย
แลนด 4.0 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

48 นายฉลาด ศรีธ
นานันท 

ข กลยุทธการจัดการสู
ความสำเร็จขององคกร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

49 นายธงชัย บุญธรรม ก การบริหารแบบมีส วน
รวม 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

50 นางสาวปร ี ย าภ ร ณ  
กล่ินประทุม 

ข การมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหาร
สถานศึกษา 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

51 นางสาวรอชหนะ 
กามา 

ข การนิเทศการศึกษา การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

52 นายเอกชัย จันทร
ทอง 

ก การบริหารการศึกษา
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

53 นางสาวนัยนา ปอง
เปน 

ก การพัฒนารูปแบบการ
จัดประสบการณการ
แกปญหาอยาง
สรางสรรคสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

54 นางสาวมัลลวีร ดอก
แกว 

ข ทักษะภาวะผูนำใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู
บริหารสถานศึกษา 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

55 นายวิทยา ทิศหลา ก ปจจัยเอ้ือตอความสำเร็จ
ในการพัฒนาคุณธรรม 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

56 นายสมพงษ หอมนาน ก การบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

57 นายสมพงษ ดอกแกว ก การบริหารจัดการแหลง
เรียนรู 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

58 นางปญุณิศา ดอก
แกว 

ข ภาวะผูนำของนักบริหาร
การศึกษามืออาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

59 นายปณณวัชญ พชรอ
มรรัตน 

ข ความสัมพันธระหวาง
คณุลักษณะของผูบริหาร
การศึกษากับการ
บริหารงานบุคคล 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

60 นายจตุรงค พรหมสุข ก การบริหารการศึกษา การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

61 นายกฤษกร ภมรศลิปน ก การบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

62 นางสาวอัจฉราภรณ 
สิริจินดาวรรณ 

ก การบริหารงามบุคคล
ของโรงเรียน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

63 นายภูษิต อยู
ประจักษ 

ก การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

64 นางสาวนิภาพร 
ปุดหนอย 

ก การบริหารโครงการ
สงเสริมคุณธรรมของ
นักเรียนพักนอน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

65 นางสาวกัญณิชานันท 
ธัญเรืองชัยกุล 

ก ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนกับการศึกษายุค 
Thailand 4.0 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 

66 นายธีระวัฒน ยานะ
จิตร 

ก ภาวะผูนำการ
เปล่ียนแปลงตาม
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.
2561-2580) 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

67 นายตระกูล พรสินโลก ก การบริหารงานวิชาการ
ตามประเทศไทย 4.0 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

7-8 ธ.ค. 62 0.10 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรบันิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงานและสภาพความ

พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 
4.12 4.20 

3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรูพื้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.20 4.30 

3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิตและเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผยและเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

4.19 4.26 

3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.09 4.15 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ/หลักสูตรทั่วไป มีความ
เขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอ
ผูสมัคร) 

4.15 4.26 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเฉพาะความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศและคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.10 4.16 

รวมผลการประเมิน 4.15 4.22 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

4.15 4.26 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ใหความรูกอนเขาศึกษา 

4.17 4.25 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ ไดอยางชัดเจนมี 

4.16 4.26 

3.1.2.4 การเสนอแนะและใหคำแนะนำเก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.12 4.24 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิตและใหคำปรึกษาช้ีแนะในเรื่องตางๆ ใน
การเรียน 

4.18 4.26 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิตได
อยางเหมาะสม 

4.13 4.29 
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รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

รวมผลการประเมิน 4.16 4.26 

 
3.1ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา ปการศึกษา 2562 ดานการรับนิสิต 

รายดาน ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

3.1.1 การรับนิสิต 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

4.15 4.22 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.16 4.26 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.16 4.24 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษาผลความพงึพอใจที่ไดจากการประเมินของอาจารยมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.26 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดใน
เรื่อง การเสนอแนะและใหคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสรางรายวิชาเรียน
แกนิสิตทุกคน คาเฉลี่ยเทากบั 4.24 คะแนน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ประสงคใบประกอบวิชาชีพ) นำผลการ
ประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การเสนอแนะและใหคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกใน
การศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคนและไดนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงเรื่อง การเสนอแนะและใหคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสราง
รายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. วางแผนและดำเนินการคัดกรองเพื่อจัดกลุม 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอม  
3. แนะนำวิธีเรียน-การสอน 
4. ผลลัพธที่ไดจากการคัดกรอง 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็น การเสนอแนะและให

คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคนหรือจัดกลุม 
โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ประสงคใบ
ประกอบวิชาชีพ) 

2. ปฐมนิเทศ ใหรูจักเพื่อนและอาจารยผูสอน  
3. แนะนำวิธีเรียน-การสอน 
4. จัดนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา 
5. ศึกษาปญหารวมกัน เสนอปญหาและแนวทางปฏิบัติ 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ (นิสิตปริญญาโท) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ประสงคใบประกอบวิชาชีพ) ปการศึกษา 
2562  

รายการประเมิน ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโท (IQA 3.2 การควบคุม การ
ดูแล การใหคำปรึกษาและแนะแนวแกนิสิตปริญญาโท) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสาร
นิพนธ 

4.53 4.55 4.59 

1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ มีความรู ความสามารถในการแนะนำ
การทำวิทยานิพนธและสารนิพนธ 

4.58 4.45 4.56 

1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธมีเวลาในการใหคำปรึกษาที่เพียงพอ 4.63 4.75 4.78 
1.4 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหความสนใจ ติดตามผลการทำ

วิทยานิพนธและสารนิพนธของนิสิตอยางสม่ำเสมอ 
4.28 4.34 4.39 

1.5 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอด
ประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวย
แกไขปญหาตางๆ 

4.28 4.29 4.35 

รวมผลการประเมิน 4.43 4.48 4.53 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาโท
และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ บณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562 
ดานระบบอาจารยที ่ปรึกษาทางวิชาการแกนิส ิตปริญญาโทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ
บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสาร
นิพนธ บัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิสิตตออาจารย
ที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.14 4.36 

3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.24 4.30 

3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.15 4.32 
3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ

พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็ง จุดออน) 
4.23 4.34 

3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือ
ดานอ่ืนๆ 

4.22 4.35 

3.2.6 การจัดการความเส่ียงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเส่ียงที่จะออกกลางคัน
หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

4.06 4.12 

3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.61 4.70 
3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ

วิทยานิพนธและสารนิพนธที่เพียงพอหรือโครงการวิจัยหรือรายงานอ่ืนๆ 
4.45 4.48 

รวมผลการประเมิน 4.26 4.37 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (IQA 3.2 
ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอและครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

4.10 4.15 

3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความตองการของนิสิต 

4.19 4.25 

3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.36 4.40 
3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดม่ันผูกพันกับความ

เปนพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
4.40 4.42 

3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.14 4.32 

3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.28 4.30 
3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.20 4.22 
3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา

ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  
4.23 4.24 

3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบนัภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิตและการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.12 4.28 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.28 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาโท
และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ บณัฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ป
การศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและดาน
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและสารนิพนธ บัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโท
และที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ บัณฑิตศึกษา) 

4.26 4.37 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.23 4.28 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.25 4.33 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสาร
นิพนธมีเวลาในการใหคำปรึกษาที่เพียงพอ คาเฉลี่ยเทากับ 4.78 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง อาจายที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธใหความชวยเหลืออื ่นๆ หรือถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปรญิญา
โทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ บัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิตที่ไดมี
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คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่ง การพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
การเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและการเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร จัดอาจารยดูแลนิสิตและใหคำปรึกษา 
2. สงเสรมิการพัฒนาทกัษะการเรียนรู ทบทวนปญหาของการใหคำปรึกษา รวมกันพจิารณารูปแบบและ

ข้ันตอน 
3. พัฒนานิสิตใหเปนไปตามมาตรฐาน TQF 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาและการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็น ความคิดเห็นตอกระบวนการ
ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสรมิทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีผลการดำเนินงานที่
เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. นิสิตเขารับคำปรึกษาทางดานวิชาการ 
2.ศึกษารายงานการประชุม 
2.รวบรวมปญหาของระบบการใหคำปรึกษาจากที่นิสิตรอง 
3.จัดทำรูปแบบข้ันตอนของการใหคำปรึกษาอยางเปนระบบ 
4.สนับสนุนใหนิสิตเขารวมกิจกรรม 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

2559  28 28 18 12 
2560   32 32 8 
2561    42 37 
2562     48 
รวม  28 60 92 105 

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จำนวนนิสิตตนป

การศึกษา 
จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา 

อตัราการคงอยู  
(รอยละ) 

จำนวนท่ีหายไป 

2559 28 16 42.86 0 

2560 32 24 25.00 0 

2561 42 2 88.10 3 

2562 48 48 100.00 0 
รวม 150 42 70.00 3 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอ
รองเรียน) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.63 4.67 4.69 
1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.28 4.36 4.42 
1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.53 4.55 4.58 
1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.18 4.45 4.55 
1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.21 4.49 4.62 
1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.48 4.62 4.65 

รวมผลการประเมิน 4.39 4.52 4.59 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต ปการศึกษา 2562  
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

3.3 ดานผลที่เกิดกับนิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.47 4.55 
3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.52 4.65 
3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.58 4.63 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 34 
 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

3.3 ดานผลที่เกิดกับนิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย
ที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.36 4.45 

3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.67 4.70 
3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.24 4.30 
3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.12 4.30 
3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.48 4.54 
3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.40 4.50 
3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.68 4.70 

รวมผลการประเมิน 4.46 4.53 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง คาเฉลี่ย
เทากับ 4.69 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 
คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความกระตือรือรน
ในการจัดการขอรองเรียนและความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ความกระตือรือรนในการ
จัดการขอรองเรียนและความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง ความ
กระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียนและความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ สนับสนุนใหนิสิตใชกระบวนการวิจัยคนหาองคความรูและนวัตกรรม 
2. รวมเสนอปญหา สงเสรมิใหแสดงความสามารถในการสื่อสารและนวัตกรรม 
3. แนวทางแกปญหา สงเสริมใหมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ทั้งนี ้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู  การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ

รองเรียนของนิสิตในประเด็น ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียนและความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 
โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. รายงานการประชุม พัฒนากระบวนการประเมนิผลการจัดการขอรองเรียน 
2. ขอปญหาอุปสรรคตางๆ ปรับปรุงระบบกลไกการจัดการขอรองเรียน 
3. แนวปฏิบัติ พัฒนากระบวนการรองเรียนในหลายชองทาง 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตรฯ ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ป
การศึกษา 2562  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรฯ 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม)  
(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตรฯ ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 4.23 4.35 
4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมทีม่ีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.21 4.30 
4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง 

อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสรมิการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.40 4.55 

4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และ
ประสบการณ ในจำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรที่กำหนดโดย สกอ . 

4.45 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.34 4.45 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ป
การศึกษา 2562  
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

4.1.2.1 การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายที่กำหนด 

4.29 4.36 

4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบรหิารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหาร
อาจารยประจำหลักสูตร โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับบัณฑิตวิทยาลัย (คณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัย)  

4.32 4.35 

4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคง
อยูกับสถาบัน ลดอัตราการลาออกหรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย แผน
อัตรากำลัง แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลาไป
ศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.40 4.45 
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รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด 
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.26 4.32 

4.1.2.5 มีแผนบริหารความเส่ียงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารยขาดแคลน 
กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยูและมีแผนบริหารความเส่ียง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.36 4.40 

4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.45 4.60 
4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถและ

ประสบการณ 
4.52 4.55 

4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.22 4.28 
4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 4.16 4.22 
4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.34 4.40 
4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 4.46 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.35 4.40 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ป
การศึกษา 2562  
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยาง
ตอเน่ือง 

4.63 4.70 

4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.15 4.24 

4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.56 4.62 

4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.58 4.65 

4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.57 4.64 
4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารยและนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน

การสอนของอาจารย 
4.56 4.60 

4.1.3.7 อาจารยอาวุโสหรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.15 4.25 

4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.27 4.34 

รวมผลการประเมิน 4.43 4.51 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

ตัวบงชี้ 4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
รายดาน ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

4.34 4.45 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.35 4.40 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.43 4.51 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.37 4.45 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลกัสตูร/อาจารยประจำหลกัสตูร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ผลการประเมินความพึงพอใจที ่ไดมีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.45 คะแนน และมีคาเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื ่อง การจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อสงผลตอคุณภาพของ
บัณฑิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ระบบการรับและแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสตูร และระบบการบริหารอาจารย และนำผลการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงเรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพ
ที่สูงข้ึนเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีตำแหนงทางชาการ
เพิ่มข้ึน 

2. วิเคราะหระบบการบรหิารอาจารย สงเสริมและแนะนำกระบวนการพัฒนาอาจารย 
3. วางระบบบริหาร ทบทวนการบริหารกำลังคนใหอาจารย บุคลากรมีความเปนอยูที่มั่นคง 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 

ดานระบบการบริหารอาจารยและดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็น ระบบการรับและแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร และระบบการบริหารอาจารย โดยมีผลการดำเนินงานที่
เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. รายงานการประชุม ผลงานวิชาการของอาจารยสามารถนำมาใชกำหนดของตำแหนงทางวิชาการได 
2. รายการปญหาในการบริหาร พัฒนาองคกรใหเปนที่ยอมรบัของสถาบันภายนอก 
3. แนวปฏิบัติสำหรบัอาจารย การนำผลงานวิชาการสูชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 38 
 

ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2562) 
1 รศ.ดร.ประณีต วิบูลประพันธ รศ.ดร.ประณีต วิบูลประพันธ 
2 ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ์ ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ์ 
3 ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการบริหารหลักสูตร (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 
1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนาและสงเสริมใหนิสิตมีความ

พรอม และสำเร็จการศึกษา 4.28 4.31 4.35 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.08 4.12 4.25 
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม

โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบ
มีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.38 4.41 4.50 

1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.33 4.38 4.42 
1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ

สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 4.18 4.45 4.50 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.33 4.39 4.45 
1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.38 4.52 4.60 
1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการ

ดำเนินงานของหลักสูตร 4.43 4.46 4.52 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารยและนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 4.23 4.32 4.40 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.58 4.67 4.70 
1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.33 4.40 4.50 
1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสรมิความผูกพันระหวางบุคลากรสราง

วัฒนธรรมการอยูรวมกัน 4.38 4.47 4.52 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.13 4.25 4.30 
1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การศึกษา 4.43 4.45 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.29 4.40 4.47 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ(4.58)ของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และความพึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562 
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และความพึงพอใจของอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

   4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.42 4.55 
   4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.59 4.62 
   4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.40 4.46 
   4.3.4 อาจารยผูรับผดิชอบหลกัสตูรมคุีณสมบัติทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพที่เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

4.64 4.70 

รวมผลการประเมิน 4.49 4.58 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสตูรและกระบวนการการคงอยูของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 คะแนน และมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่ำสุดในเรื่อง จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรคาเฉลี่ย
เทากับ 4.46 คะแนน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ประสงคใบประกอบวิชาชีพ) นำผลการ
ประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ความทันสมัยของรายวิชา และนำผลการประเมนิมาใช
ในการปรับปรุงเรื่อง ความทันสมัยของรายวิชา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. มีการกำหนดภาระงานตามความรูและความชำนาญ 
2. สรางขวัญและกำลังใจใหอาจารยในหลักสูตรฯ 
3. จัดการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร อภิปรายปญหาและเสนอแนวทางหรือแกไข 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการบริหารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็น ความทันสมัยของ

รายวิชา โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. อาจารยในหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐาน จึงถือวาผานเกณฑมาตรฐาน 
2.อาจารยในหลักสูตรฯ มึความสามัคคี 
3.รายงานการประชุม การหาแนวทางในการปรับปรุงความทันสมัยในเน้ือหาในแตละรายวิชาอยางชัดเจน 
4.ขอปญหาที่ไดจากการประเมิน นำมาปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
5. แนวทางปฏิบัติของหลักสูตรฯ หาแนวทางรวมกันและพัฒนาความทันสมัยของรายวิชา โดยอาจารยและ

บุคลากรทุกคนรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ ปการศึกษา 2562  
ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรฯ เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนา
ความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.47 4.52 

5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหม
ใหนิสิตไดเรียน 

4.31 4.40 

5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ
และความตองการของผูใชบัณฑิต 

4.42 4.50 

5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิตและมีเน้ือหาที่ครบคลุม
กวางขวางครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง 
สัมพันธกันระหวางวิชาและมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.59 4.65 

5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.54 4.62 

5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.46 4.50 
5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.37 4.47 
5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอ

ยอด 
4.62 4.64 

5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่
กำหนดในหลักสูตร 

4.54 4.56 

5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัยและเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

4.61 4.66 

5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ
การศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินทีเ่ปนมาตรฐานเดียวกัน 

4.58 4.60 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน 4.38 4.45 
5.1.13 การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนอง

ความตองการของสังคม 
4.51 4.60 

5.1.14 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และ
สอดคลองกับระดับของหลักสูตร 

4.43 4.50 

5.1.15 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซ้ึงและใหองคความรูใหม
มากกวาระดับปริญญาโท 

4.58 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.49 4.55 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหม
ใหนิสิตไดเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมนิที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง เน้ือหาของหลกัสตูรในแตละ
รายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตไดเรียน และนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงเรื่อง เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนิสิต
ไดเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เปดรายวิชาใหเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตร 
2. เสนอหัวขอในการทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธที่มีความทันสมัย และทำการรวบรวมปญหา-ขอพบปญหา

การเรียนการสอน 
3. ไดแนวทางการดำเนินการ จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชา 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรฯ ในประเด็น เน้ือหาของหลักสูตรฯ ในแตละรายวิชามี

การปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตไดเรียน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. ผูทรงคุณวุฒิรวมกันวิพากษหลักสูตร มีรายงานการประชุม 
2. เชิญผูเช่ียวชาญในการประเมินหลักสูตร 
3. ปญหาการเรียนการสอนในรายวิชาที่ปรับปรุง พัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรใหมีความเจริญกาวหนา 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 
2562  
ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน 

(คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 
4.37 4.42 

5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาส
ไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร 
นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

4.36 4.40 

5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยใน
ดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.49 4.55 

5.2.4 การกำกับใหอาจารยทกุคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุก
รายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.51 4.55 

5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบันหรือระบบปกต/ิระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่
มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทา
เทียมกัน 

4.34 4.40 

5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการ
ปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

4.38 4.40 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)  
5.2.7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ 

เวลาในการใหคำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 
4.64 4.66 

5.2.8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยที่จะควบคุมการ
ทำวิทยานิพนธของนิสิตและเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

4.68 4.70 

5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑ 4.65 4.70 
5.2.10 มีการกำกับใหอาจารยพิเศษที่มาทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยาง

ตอเน่ือง 
4.40 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.48 4.53 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 
2562  
ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.49 4.54 
5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.47 4.50 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรูจาก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
4.58 4.60 
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รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตอง
มีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.35 4.40 

5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการ
เรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.63 4.65 

5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะ
การส่ือสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน 
การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

4.41 4.46 

5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหา
งานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.51 4.54 

5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษา
ดงูาน 

4.26 4.40 

5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.61 4.66 
5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
4.43 4.52 

5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารยและนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.56 4.60 

5.2.12 อาจารยอาวุโสหรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารย
ในสาขา/หลักสูตร 

4.27 4.36 

5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.58 4.64 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิ่มเติม(  

5.2.14 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยเฉพาะ
การสอนที่เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

4.39 4.45 

5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารยผูสอนที่เอ้ือประโยชนตอนิสิตเต็มที่ ใหความสำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคำปรึกษาแกนิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย 

4.50 4.54 

5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนิสิต เพื่อให
นิสิตสำเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.53 4.60 

5.2.17 หัวของานวิจัยของนิสิตสอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยที่ปรึกษา 4.64 4.66 
5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทำวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนอยางนอย

หน่ึงครั้งตอภาคการศึกษา 
4.39 4.60 

5.2.19 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เก่ียวของและนิสิตสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 4.32 4.40 
5.2.20 มีการใหความรูและระดับช้ันความสำคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการตามฐานขอมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
4.27 4.36 

5.2.21 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหาของ
วารสารที่ไมมีคุณภาพ 

4.14 4.24 

5.2.22 การช้ีแนะแหลงทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธและสงเสริมใหนิสิตจัดทำขอเสนอโครงการ
ที่มีโอกาสไดรับทุนสนับสนุน 

4.51 4.52 

5.2.23 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิตและการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.12 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.43 4.50 
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5.2ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  
ปการศึกษา 2562  

รายดาน ปการศึกษา 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.48 4.53 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.43 4.50 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.46 4.52 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง กระบวนการเรียนการสอน คาเฉลี่ยเทากับ 
4.52 คะแนน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ประสงคใบประกอบวิชาชีพ) นำผลการ
ประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง กระบวนการเรียนการสอนและนำผลการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงเรื่อง กระบวนการเรียนการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร กำหนดการจัดการเรยีนการสอน 
2. มีการเชิญวิทยากรภากภายนอกมาใหความรูเพิ่มเติม 
3. รวบรวมปญหาการเรียนการสอน 
4. ไดแนวทางการดำเนินการ 
5. มีการเซ็นต MOU กับมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู-อาจารย 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็น กระบวนการ

เรียนการสอน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. ในแตละรายวิชาในหลักสูตรฯ ที่ปฺดสอนกำหนดอาจารยผูสอนไดตรงกับเน้ือหาในหลักสูตรและสายการ

บริหารการศึกษา  
2. รายวิชาที่ปรับปรุง เชิญอาจารยที่มีความสามารถและถนัดในสาขาวิชาการบริหารการศึกษามาใหความรู 
3.ปญหาการเรียนการสอน เชิญวิทยากรมาใหความรูเพือพัฒนาศักยภาพของอาจารย  
4. รายงานการประชุม เรื่องปญหาการเรียนการสอน รายวิชาที่ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ปการศึกษา 2562 
ดานการประเมินผูเรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.39 4.48 
5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 

ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 
4.58 4.67 

5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา 
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพ
การปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.47 4.54 

5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

4.29 4.36 

5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพ
นิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบ
หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอน
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.30 4.34 

5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.30 4.38 
5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 

สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของ
นิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.55 4.62 

5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 4.15 4.32 
5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 

มคอ. 6 และมคอ . 7 
4.42 4.48 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
5.3.10 การกำหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ/สาร

นิพนธและการสอบปองกันชัดเจน 
4.36 4.45 

5.3.11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบและสะทอนระดับคุณภาพของ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธได 

4.21 4.34 

5.3.12 วิทยานิพนธ/สารนิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม 
รวมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร
ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.38 4.46 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.45 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ที่ไดจากผลการประเมินความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 คะแนน และมีคาเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรื่อง การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF และขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส 
ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ/สารนิพนธไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 .คะแนน 
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หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการประเมินการ
สงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF และนำผลการประเมนิมาใชในการปรับปรงุเรือ่ง การสงเสริมการ
สอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF และคุณภาพของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ทุกรายวิชามีการทบทวน Curriculum Mapping เพือ่นำมาปรบัปรุงหลกัสูตร และการสงเสรมิการสอบ 
exit exam ตามมาตรฐาน TQF และคุณภาพของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ มีการสงเสริมการสอบ exit exam ตาม
มาตรฐาน TQF 

2. ประชุมคณะกรรมการหลกัสตูรฯ กำหนด IQA ของผูเรียนใหตรงกับ มคอ. 2 
3. ศึกษาปญหารวมกันของการประเมิน  
4. รวมหาแนวทางปฏิบัติ จัดเวทีวิพากษ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการประเมินผูเรียนในประเด็น การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน 

TQF และคุณภาพของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ โดยมีผลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1. จากรายงานการประชุม มีการปรับปรงุและการสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF และ

คุณภาพของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ใหครบตามมาตรฐาน IQA ทั้ง 5 ดาน 
2. มติทีป่ระชุม ปรบัปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการประเมินการสงเสรมิการสอบ exit 

exam ตามมาตรฐาน TQF แกไขปญหาใหตรงประเด็น  
3. การใหคำปรึกษาของอาจารยและขอเสนอแนะในการจัดทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
4. ใหอาจารยผูสอนไดเขียนวิธีการสอนใน มคอ. 3 ใหชัดเจน 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ดัชนีบงช้ีผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1)อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรฯ จัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตรฯ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม จำนวน 5 ครั้ง 
5.4.2สรุปจำนวนผูเขาประชุม 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังที่/วันที่ประชุม จำนวนผูเขารวมประชุม รอยละ 

1. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ 
2. ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ์ 
3. ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท 
5. ผศ.ดร.เดน ชะเนติยัง 
6. ผศ.ดร.ปนณิชา อุตมะเวทิน 
7. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
8. ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
9. ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 
10. ผศ.ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ 

1 19/07/62 10 คน 100 
2 01/11/62 10 คน 100 
3 10/01/63 10 คน 100 
4 02/05/63 10 คน 100 
5 04/07/63 10 คน 100 
   

เฉล่ียรอยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1, 1.2 และ 1.3  

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน 
       หลักสูตรใหม 
       หลักสูตรปรับปรุง 

- เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2559 โดยผานการรบัรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อนุมัติหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตรฯ เม่ือวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม ป พ.ศ.2559 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาท่ีเปดสอนตามแผนการสอนท่ีกำหนดใน มคอ. 2 จำนวน 8 วิชา มีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2. หลักสูตรฯ ไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 

2.1 ในสังกัดคณะ...-.....วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ..-.....วิชา  

ตามหลักฐานการการสง มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  

 
  

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนและจัดทำ มคอ.5-6 
จำนวน 8 วิชา มีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2. หลักสูตรฯ ไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 

2.1 ในสังกัดคณะ...-.....วิชา  
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

2.2 นอกสังกัดคณะ...-....วิชา  
สงภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
หลักฐาน 
-แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกชั้นปและหลักฐาน มคอ. 5 
-รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการพิจารณา มคอ. 5 
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลกัสูตรฯ ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา ป
การศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ประสงคใบประกอบวิชาชีพ) มีการจัดทำ 
มคอ. 7 สงภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยมีขอมูลเพ่ือการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในปการศึกษาถัดไป 

 
  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและ
ผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ. 2 โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวน
สอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 จำนวนทั้งสิ้น 3 วิชา จากวิชาที่เปดสอน
ทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2562 จำนวน 8 วิชา คิดเปนรอยละ 27.27 (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน 
รายวิชาที่มีการปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ. 7 ในปการศึกษา 2562 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ. 3-4 และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 

 
  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ประสงคใบประกอบวิชาชีพ) มีการรับ
อาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย จำนวน
อาจารยใหม มีจำนวน 0 คน และอาจารยใหมไดเขารับการปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการพัฒนาอาจารยใหม ทางหลักสูตรฯ ไดมีการจัดใหมีอาจารย พ่ีเลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมี
การติดตามผลการปฏิบัติหนาท่ีดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 
  

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำท่ีไดรับการพัฒนา 10 คน 

2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ–นามสกุล ชื่อโครงการหรือหัวขอที่รับ
การพัฒนา 

วัน/เดือน/
ป 

จัดโดย หัวขอที่นำไปใชในการเรียน
การสอน 

1 รศ.ดร.ประณีต วิบูลย
ประพันธ 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 15 เร่ือง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 

7-8 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน 

นำความรูที่ไดมาประยุต
การสอนเพ่ือใหสอดคลอง
กับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ ์

ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ 

รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท  

ผศ.ดร.เดน ชะเนตยิัง 

ผศ.ดร.ปนณิชา อุตมะเวทิน 

ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 

รศ. ดร.ปรีชา วิหคโต 

ผศ.ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

ผศ.ดร.นิษฐวดี จิรโรจน
ภิญโญ 

2 รศ.ดร.ประณีต วิบูลย
ประพันธ 

การประชุมวิชาการและการ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 16 

6-7 มิ.ย. 
63 

ณ อาคาร
ทันตแพทย
ศาสตร 
มหาวิทยา
ลัยเวส
เทิรน 

นำความรูที่ไดมาประยุตการ
สอนเพ่ือใหสอดคลองกับ
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ ์

ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ 

รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท  

ผศ.ดร.เดน ชะเนตยิัง 

ผศ.ดร.ปนณิชา อุตมะเวทิน 

ผศ.ดร.สมเกียรต ิบุญรอด 

รศ. ดร.ปรีชา วิหคโต 

ผศ.ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 

ผศ.ดร.นิษฐวด ีจิรโรจนภิญโญ 

3 รศ.ดร.ประณีต วิบูลย
ประพันธ 

โครงการการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากร 

ธค. 
2562 

บัณฑิต
วิทยาลัย 
มหาวิทยา

ลัยเวส
เทิรน 

ทำใหเขาใจกระบวนการ
ทำงานของบุคคลสาย
สนับสนุนรวมไปถึงการ
ทำงานรวมกันกับอาจารย
ทานอ่ืน เพ่ือใหนำไปพัฒนา
ขีดความสามารถและ
สามารถเขาใจไดถึงจุดที่
ตัวเองตองพัฒนาเพ่ิมเติม
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการเรียนการสอน 

ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ ์

ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ 

รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท  

ผศ.ดร.เดน ชะเนตยิัง 

ผศ.ดร.ปนณิชา อุตมะเวทิน 

ผศ.ดร.สมเกียรต ิบุญรอด 

รศ. ดร.ปรีชา วิหคโต 

ผศ.ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 

ผศ.ดร.นิษฐวด ีจิรโรจนภิญโญ 

สรุปผล จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 10 คน จำนวนอาจารยประจำรวม 10 คน 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ มีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร จำนวน

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา 2 คน คิดเปนรอยละ 100 มากกวารอยละ 50 ตอป) 
2. มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3. มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ–นามสกุล ช่ือโครงการหรือหัวขอท่ีรับการ
พัฒนา 

วัน/เดือน/ป จัดโดย หัวขอที่นำไปใชใน 

ปฏิบัติงาน 

1 
 

2 

นางสาวสุจินทรัตน 
อมรรัตนากลู 
นางสาวกนกนวล 
กุลเถ่ือน 

โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ธ.ค. 2562 บัณฑิต
วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย
เวสเทิรน 

ทำใหบุคลกรสายสนับสนุนไดเขาใจ
กระบวนการทำงานของตนเองและ
อาจารย รวมไปถึงการทำงานรวม เพ่ือให
นำไปพัฒนาขีดความสามารถและสามารถ
เขาใจไดถึงจุดที่ตวัเองตองพัฒนาเพ่ิมเติม
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

สรุปผล จำนวนบุคลากรสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา 2 คน จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 2 คน 
 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 42 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 42 คน คิด

เปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตรฯ มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวมเทากับ 4.79 เมื่อแยก
เปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF ผลสำรวจ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 200 42 4.76 ดีมาก 
2 ดานความรู 202 42 4.81 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 201 42 4.76 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 205 42 4.88 ดีมาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
194 42 4.62 ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 205 42 4.88 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 201.17 42 4.79 ดีมาก 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งสิ้นจำนวน 11 คน มี

ผูตอบแบบประเมินจำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร มีคะแนนความพึง
พอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.75 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐาน 

ผลการเรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 51 11 4.64 ดมีาก 
2 ดานความรู 53 11 4.82 ดมีาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 51 11 4.64 ดมีาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 52 11 4.73 ดมีาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
51.76 11 4.64 ดมีาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 54.5 11 4.71 ดมีาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 52.21 11 4.75 ดีมาก 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอดานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
1.1 หองเรยีน หองปฏิบตัิการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.91 4.45 4.55 
1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุด ตำรา/หนังสือ 
แหลงเรยีนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

4.38 4.41 4.50 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.18 4.23 4.43 

1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอมและทรพัยากรที่เอ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยู
ตลอดเวลา 

4.23 4.31 4.35 

1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.38 4.47 4.58 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.58 4.61 4.75 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงาน
รวมกัน 

4.48 4.52 4.65 

1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟาและการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.25 4.41 4.62 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.53 4.67 4.75 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.28 4.33 4.65 

รวมผลการประเมิน 4.32 4.44 4.58 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมสีิ่งสนบัสนุนการเรียนรู/
ฯลฯ ปการศึกษา 2562  ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู/ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

  6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อใหมีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

4.09 4.25 

  6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.28 4.40 
  6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4.18 4.35 
  6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.55 4.62 
  6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.47 4.55 
  6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและทันสมัย 4.27 4.40 
  6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.32 4.62 
  6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือทำงานรวมกัน 4.68 4.70 
  6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.26 4.38 
  6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกลระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารยและนิสิตสามารถ
ติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

- 4.50 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 53 
 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู/ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

  6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรูและส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคน
และการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาโท เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับนานาชาติ 
เปนตน 

4.14 4.25 

  6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณใหนิสิตเพื่อทำวิจัย 4.49 4.65 
  6.1.13 มีหองทำงานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพื่อใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 4.59 4.79 
  6.1.14 มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จำเปนและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.19 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.33 4.50 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสงูสุดในเรื่อง มหีองทำงานวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรียน) 
เพื่อใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย คาเฉลี่ยเทากบั 4.79 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ทรัพยากรการ
เรียนรูและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสบืคนและการเรียนรูตองมี
มากกวาขอกำหนดทีพ่ึงมีของหลักสูตรปรญิญาโท เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับนานาชาติ เปนตนคาเฉลี่ยเทากบั 
4.25 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.70 และมีคาเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรือ่ง ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อใหมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรือ่ง ระบบการดำเนินงานของหลักสตูร/บณัฑิตวิทยาลัย/สถาบัน โดยมี
สวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรฯ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการหลกัสูตรฯ 
2. รวบรวมปญหา 
3. หาแนวทางแกไข 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็น ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรฯ/บัณฑิต

วิทยาลัย/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรฯ โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. มติทีป่ระชุม 
2. รายช่ือแหลงทรพัยากรที่ขาดแคลน/ไมสะดวก 
3. เอกสารของบประมาณของป 2562เกี่ยวกับการซื้อสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู 
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รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

1. ดร.ศศิพร ศัตรูพินาศ 
2. ดร.ศิริลกัษณ ศัตรูพินาศ 
3. ผศ.ดร.ทัศพร เกตุถนอม 
4. ผศ.ดร.เดน ชะเนติยัง 
5. รศ.ดร.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ 
6. ผศ.ดร.พิตร ทองช้ัน  
7. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท 
8. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558  
1. รศ.ดร.สันตชัย พูลสวัสด์ิ 
2. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท 
3. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ 
4. รศ.ดรปรีชา วิหคโต 
5. ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 
6. ดร.ปนณิชา อุตตมะเวทิน 
7. ผศ.ดร.เดน ชะเนติยัง 
8. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ 
9. ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 
10. รศ.ดร.อรรถนพ พงษวาท 
11. ดร.สมเกียรติ บญุรอด 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  
1. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท 
2. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ 
3. ดร.สมเกียรติ บญุรอด 
4. ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 
5. ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 

 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ 
2. ดร.สันตชัย พูลสวัสด์ิ  
3. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท 
5. ผศ.ดร.เดน ชะเนติยัง 
6. ผศ.ดร.ปนณิชา อุตตมะเวทิน 
7. ผศ.ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 
8. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
9. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด 
10. ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 
11. ผศ.ดร. นิษฐวดี จิรโรขนภิญโญ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ 
2. ดร.สันตชัย พูลสวัสด์ิ  
3. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท 
5. ผศ.ดร.เดน ชะเนติยัง 
6. ผศ.ดร.ปนณิชา อุตตมะเวทิน 
7. ผศ.ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 
8. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
9. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด 
10. ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 
11. ผศ.ดร. นิษฐวดี จิรโรขนภิญโญ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ 
2. ดร.สันตชัย พูลสวัสด์ิ  
3. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท 
5. ผศ.ดร.เดน ชะเนติยัง 
6. ผศ.ดร.ปนณิชา อุตตมะเวทิน 
7. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
8. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด 
9. ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 
10. ผศ.ดร. นิษฐวดี จิรโรขนภิญโญ 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา ปการศึกษา 2559-2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

ปการศึกษา  
2561 

ปการศึกษา  
2562 

1. การกำกับ
มาตรฐาน 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.49 4.50 4.60 4.75 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

2.50 0.96 3.75 3.24 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.50 2.73 4.18 4.00 
3. นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 3 3 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 3 4 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 2 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.34 2.67 3.33 3.33 
4. อาจารย 

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

 ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+2.50+5/3 

=4.17 
5+2.08+5/

3=4.03 
5+4.17+5/3

=4.72 
5+4.17+5/3

=4.72 

 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

2.50 2.08 4.17 4.17 

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 5 5 5 5 
 ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.73 3.68 4.24 4.24 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผูเรียน (มี 4 ตัว
บงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 3 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 3.50 3.75 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3.00 4.00 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.63 3.27 3.85 3.98 

 


